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As lojas eletrônicas de sex shop registraram um aumento de 30% nas vendas no 1º semestre, se 
comparado o mesmo período do ano passado, afirmam comerciantes. A expectativa do comércio 
eletrônico destes artigos é de pelo menos manter o mesmo nível de vendas do ano passado. O 
mercado de produtos eróticos, como um todo, que inclui o varejo real e o virtual, deve 
movimentar esse ano R$ 3 bilhões, a mesma soma que no ano passado. Os comerciantes desse 
segmento estão se diversificando para atender o público que está mudando de comportamento. 
De acordo com uma das lojas ouvidas pelo DCI, cerca de 70% dos consumidores são mulheres.  
 
Há 3 anos atuando só no mercado virtual, a Animate Sex Shop , tem crescido gradativamente. 
Segundo uma de suas sócias, Valéria Mendes Diniz, no 1º semestre desse ano houve um aumento 
de vendas de 30%. Já no começo desse 2º semestre as vendas sofreram uma leve queda, mas 
que deve ser recuperada nos próximos meses, observa. De acordo com ela, a loja recebe de 10 a 
20 pedidos por mês, e o tíquete médio é de R$ 60.  
 
"As mulheres estão mais desinibidas", afirma a empresária. A loja tem um mix de mais de 1.300 
itens, e os campeões de vendas são as fantasias e as lingeries sensuais.  
 
A loja virtual Sex Toy , que está no ar há quase 5 anos, também registrou 30% de aumento nas 
vendas do 1º semestre afirma seu diretor, Alejandro Stesin. A expectativa é de fechar o segundo 
semestre com as mesmas vendas de 2002. O tíquete médio é de R$ 80, afirma o diretor.  
 
A confecção Incitatus , que produz fantasias, minibiquínis, entre outros produtos, estará presente 
com 60 novos modelos, afirma o empresário, Luiz Ricardo Tomasi. De acordo com ele, a feira é 
um bom ponto para difundir sua marca. No mercado desde 1999, a empresa começou em 
novembro do ano passado a exportar para a África do Sul, Estados Unidos, Canadá e alguns 
países da Europa. "Nosso próximo objetivo é chegar ao leste europeu", afirma.  
 
De acordo com ele, esse mercado está em crescimento, mesmo o mercado interno sendo um 
pouco restrito. Atualmente existem cerca de 500 sex shop espalhadas pelo País, afirma.  
 
Na loja Diandra o público feminino também é em maior número. Para preservar a individualidade, 
a empresária Silvia Cavicchioli, atende suas clientes em horários marcados. "É um atendimento 
personalizado", afirma. De acordo com ela, a loja existe há 8 anos e de lá para cá o 
comportamento das pessoas tem mudado, tanto que boa parte de seus clientes são mulheres 
casadas.  
 
2ª Exótica Fair  
 
Entre os dias 12 a 15 de setembro acontecerá a 2ª Exótica Fair, no Clube de Bancários do Brasil . 
A edição trará os mesmo 17 expositores do ano passado, mas espera que o número de visitantes 
dobre. De acordo com Berenice Modesto do Nascimento, organizadora do evento, em 2002 
passaram pela feira 15 mil pessoas. A grande expectativa se dá pela localização, afirma a 
organizadora. Segundo organizadores, o mercado erótico brasileiro movimenta, por ano, em 
média, R$ 3 bilhões.  
 
No ano passado a feira aconteceu em Campinas (SP) durante o mês de abril. Os visitantes 
poderão encontrar lingerie, vídeos, fantasias, acessórios, entre outros produtos, afirma Berenice. 
Na opinião da organizadora, essa feira tem um direcionamento diferente da feira Erótica — que 
trabalha no mesmo segmento.  
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